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Stanovy občianskeho združenia 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KOUČOV  
 

Preambula 
 

Slovenská asociácia koučov je nezávislá nezisková organizácia, združujúca jednotlivcov a organizácie, ktoré sa 

koučovaním profesionálne zaoberajú alebo sa oň zaujímajú z dôvodu profesijného alebo osobnostného rozvoja. 

 

Článok I  

Názov a sídlo 

 

1. Názov občianskeho združenia je Slovenská asociácia koučov (skrátený názov SAKo, ďalej len SAKo).  

2. Sídlom združenia je Tajov 1127, 976 34 Tajov.   

 

 

Článok II 

Poslanie 

 

1. Poslaním SAKo  je 

a) Inšpirovať a podporovať rozvoj koučovania na Slovensku tak, aby sa koučovanie stalo preferovaným 

spôsobom osobného rozvoja vo všetkých sférach spoločnosti. 

b) Rozvíjať koučovanie ako rovnocenný vzťah kouča a koučovaného, ktorý smeruje k dosahovaniu 

preukázateľných výsledkov v osobnom alebo pracovnom živote. 

c) Šíriť povedomie o koučovaní na Slovensku, kultivovať trh (vysvetľovať rozdiely medzi koučovaním, 

terapiou, mentorovaním, poradenstvom a podobne), podporovať výmenu informácií v odbore.  

d) Podporovať uplatňovanie koučovacej kultúry a koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach spoločnosti. 

e) Vytvárať a presadzovať štandardy koučovania, ktoré sú v súlade s kľúčovými kompetenciami a etickým 

kódexom kouča podľa Medzinárodnej federácie koučov a dbať na ich dodržiavanie. 

f) Rozvíjať koučovanie prostredníctvom projektov, prednášok, seminárov, workshopov, konferencií a ďalších 

aktivít zvyšujúcich jeho odbornú a spoločenskú prestíž a kvalitu. 

g) Vytvárať kvalifikačné, akreditačné a certifikačné systémy pre koučovanie a vzdelávanie v koučovaní, 

vykonávať certifikačné skúšky v koučovaní a akreditovať vzdelávacie aktivity s tematikou koučovania.  

h) Komunikovať a spolupracovať s relevantnými asociáciami, verejnými, vedeckými a profesijnými 

inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, vedeckými spoločnosťami a inštitúciami. 

i) Podporovať vzdelávanie a rozvoj mladej generácie koučov.  

j) Hájiť záujmy svojich členov i osôb, ktoré sú dotknuté ich záujmami – a to voči iným osobám, 

organizáciám, obciam, politickým stranám a hnutiam, cirkvám, štátu a orgánom štátnej moci a správy.  

2. Pri napĺňaní poslania asociácia spolupracuje s ďalšími fyzickými a právnickými osobami, získava, spracúva, 

uchováva a šíri informácie, vykonáva poradenskú, osvetovú a propagačnú činnosť. 

 

Článok III 

Členstvo 
 

1. Členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, etickým kódexom 

kouča, spolupracuje s predsedníctvom a ostatnými členmi pri napĺňaní poslania asociácie a rešpektuje uznesenia 

valného zhromaždenia. 

2. Členstvo fyzických osôb v asociácii má 3 formy – riadne členstvo, pridružené členstvo, čestné členstvo. 

a) Riadnym členom sa môže stať osoba s minimálne 60-hodinovým vzdelaním akreditovaným alebo uznaným 

SAKom. 

b) Pridruženým členom môže byť osoba, ktorá má záujem o členstvo, ale nespĺňa podmienky riadneho 

členstva alebo aktuálne nechce byť riadnym členom. 

c) Čestné členstvo udeľuje na návrh predsedníctva Valné zhromaždenie. Čestným členom môže byť osoba, 

ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj koučovania a šírenie myšlienok koučovania, prípadne o dobré meno 

alebo výsledky asociácie.  

3. Členstvo právnických osôb v asociácii má formu člena podporovateľa. Člen podporovateľ má jeden hlas na 

valnom zhromaždení a má právo využívať členské benefity pre 3 svojich zamestnancov, na úrovni benefitov 

pridružených členov.  
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4. Členstvo vzniká prijatím za člena na základe prihlášky schválenej predsedníctvom a zaplatením členského 

poplatku. Členstvo zaniká neuhradením členského v stanovenom termíne, vystúpením, vylúčením, zánikom, 

úmrtím člena alebo zánikom asociácie. Zaplatený členský poplatok sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Členstvo sa obnovuje zaplatením členského poplatku na daný kalendárny rok.  

5. Navrhnúť vylúčenie člena môže predsedníctvo v prípadoch, keď člen: 

a) porušuje členské povinnosti či Etický kódex SAKo obzvlášť hrubým spôsobom, 

b) porušuje členské povinnosti či Etický kódex SAKo opakovane menej závažným spôsobom, napriek tomu, 

že bol na možnosť vylúčenia písomne upozornený, 

c) bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu, 

d) iným spôsobom ohrozuje dobré meno SAKo, koučovskej profesie a koučovania. 

6. Člen navrhnutý na vylúčenie má do doby konania nasledujúceho valného zhromaždenia pozastavené členstvo. 

K návrhu na svoje vylúčenie môže predsedníctvu poslať svoje písomné stanovisko. Nasledujúce valné 

zhromaždenie definitívne rozhodne o vylúčení  člena alebo pokračovaní členstva . Vylúčený člen môže znovu 

požiadať o členstvo v SAKo, v zmysle bodu 4. Článku III týchto stanov, najskôr však po uplynutí 12 

kalendárnych mesiacov od rozhodnutia VZ o jeho vylúčení. 

7. Pozastavené členstvo znamená, že člen nemá hlasovacie právo a nemôže využívať výhody vyplývajúce 

z členstva v SAKo. O prerušení pozastavení, resp. obnovení členstva je člen oboznámený predsedníctvom 

SAKo. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti členov 
 

1. Členovia SAKo majú právo používať produkty, služby a informácie SAKo pri dodržaní platných pravidiel v 

súlade s princípmi SAKo. Sú uvedení na webstránke SAKo v adresári členov s možnosťou dopĺňania informácií 

do svojho profilu podľa formy členstva. 

2. Členovia sú povinní platiť členské príspevky, dodržiavať stanovy, princípy, Etický kódex SAKo a riadiť sa 

uzneseniami orgánov SAKo.  

3. Člen SAKo, okrem pridruženého člena, má právo hlasovať jedným hlasom na valnom zhromaždení,voliť 

orgány asociácie a byť do nich volený. 

4. Ak sa člen nemôže valného zhromaždenia zúčastniť osobne, má právo písomne splnomocniť iného člena 

k svojmu zastupovaniu pri hlasovaní. 

5. Pridružený člen sa môže zúčastniť Valného zhromaždenia ako pozorovateľ bez práva hlasovania.  

 

Článok V 

Orgány asociácie  

 

1. Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predsedníctvo, štatutárny zástupca, revízor hospodárenia 

a akreditačno-certifikačná komisia (ďalej ACK). Predsedníctvo môže Valnému zhromaždeniu navrhovať aj iné 

orgány a komisie.  

 

Článok VI 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je spoločné stretnutie členov asociácie, ktoré rozhoduje o zmene a doplnení stanov, o 

programe činnosti, o rozpočte, o výške členského, o vylúčení člena, o zániku asociácie a o nakladaní s jej 

majetkom po zániku.  

2. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predsedníctva, revízora hospodárenia a členov ACK  

3. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby aspoň raz za rok a zvoláva ho predsedníctvo.  

4. Valné zhromaždenie sa uznáša hlasovaním zúčastnených členov. Za zúčastneného člena sa považuje aj 

neprítomný člen, zastupovaný iným členom na základe písomného splnomocnenia.   

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň jedna tretina všetkých členov SAKo 

s hlasovacím právom, vrátane členov, zastupovaných na základe písomného splnomocnenia. Rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov. 

 

Článok VII 

Predsedníctvo a štatutárny zástupca 
 

a) Predsedníctvo je výkonným orgánom asociácie, ktorý riadi jej činnosť medzi jednotlivými zasadnutiami 

valného zhromaždenia. 
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b) Predsedníctvo má 5-7 členov, z ktorých jedného predsedníctvo navrhuje valnému zhromaždeniu za predsedu 

združenia a predsedníctva.  

c) Členov predsedníctva, revízora a ACK volí  valné zhromaždenie na 1 funkčné obdobie. Funkčné obdobie 

predsedníctva sú 2 roky, ACK 5 rokov a revízora 2 roky. Tá istá osoba môže byť zvolená za 

predsedu predsedníctva najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. 

d) Kandidátov na nových členov predsedníctva navrhuje do tejto funkcie predsedníctvo. Ak sa spomedzi  členov 

SAKo prihlásia na valnom zhromaždení ďalší kandidáti na nových členov predsedníctva, valné zhromaždenie si 

vypočuje ich krátke programy a potom vykoná voľbu.  

e) V prípade väčšieho počtu kandidátov za členov predsedníctva ako je maximálny počet členov predsedníctva, sú 

za členov predsedníctva zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. 

f) V prípade väčšieho počtu kandidátov za členov ACK ako je maximálny počet členov ACK, sú za členov ACK 

zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. 

g) Predsedníctvo vystupuje v mene asociácie vo všetkých veciach v súlade so zákonom, stanovami, uzneseniami, 

internými predpismi a to hlavne: 

a) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia v oblasti svojej pôsobnosti, 

b) rozhoduje o prijatí a navrhuje vylúčenie člena, v súlade s čl. III týchto stanov 

c) schvaľuje interné predpisy a pravidlá pre činnosť SAKo formou uznesení, v oblasti svojej pôsobnosti, 

d) koordinuje pracovné skupiny SAKo, 

e) organizuje podujatia  SAKo pre svojich členov i pre verejnosť, 

f) vykonáva práva a povinnosti dané pracovno-právnymi predpismi vedúceho organizácie, vykonáva 

právomoci zamestnávateľa, 

g) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva asociácie, 

h) predkladá valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku , 

i) predkladá valnému zhromaždeniu správy o stave majetku SAKo, 

j) do 30 dní od skončenia valného zhromaždenia vyhotoví a elektronicky sprístupní členskej základni zápis, 

resp. uznesenie z valného zhromaždenia, 

h) Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda na podnet ktoréhokoľvek člena predsedníctva. Predsedníctvo 

rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Všetky rozhodnutia predsedníctva sú zaznamenané 

do zápisu, resp. uznesenia a zverejnené na webových stránkách SAKo. 

i) Štatutárnym zástupcom SAKo je predseda predsedníctva. V mene SAKo môžu v právnych vzťahoch 

vystupovať  aj ostatní členovia predsedníctva, na základe udelenej plnej moci, v súlade so stanovami a platnými 

uzneseniami predsedníctva a valného zhromaždenia. 

j) Predsedníctvo môže pre napĺňanie cieľov asociácie zriadiť kanceláriu, ustanoviť výkonného riaditeľa a 

administrátora. 

k) Členstvo v predsedníctve vrátane predsedu končí  

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) písomným vzdaním sa funkcie 

c) zánikom členstva v SAKo 

d) odvolaním Valným zhromaždení 

k)  Ak počet členov predsedníctva vrátane predsedu počas funkčného obdobia klesne pod 5, doplní sa na najbližšom 

valnom zhromaždení. Dovtedy plní predsedníctvo svoje úlohy s aktuálnym počtom členov. V prípade odchodu 

predsedu členovia zvolia zastupujúceho predsedu a nový predseda bude zvolený na najbližšom valnom 

zhromaždení. 

 

Článok VIII  

Akreditačno - certifikačná komisia  

 
1. Akreditačno - certifikačná komisia (ACK) je odborný orgán SAKo, ktorý certifikuje koučov do kvalifikačných 

stupňov a udeľuje akreditáciu vzdelávacím aktivitám s tematikou koučovania. 

2. Pravidlá pre zriadenie a výkon komisie určuje interná smernica SAKo. 

3. Počet členov ACK je 5 - 7. 

4. SAKo na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam certifikovaných koučov a akreditovaných vzdelávacích 

aktivít.   

5. Ak počet členov ACK počas funkčného obdobia klesne pod 5, doplní sa na najbližšom valnom zhromaždení. 

Dovtedy plní ACK svoje úlohy s aktuálnym počtom členov.  

 

Článok IX 

Hospodárenie asociácie  
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1. SAKo hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú najmä členské príspevky, dary, 

dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, výnosy majetku a iné príjmy dosiahnuté v súlade so 

stanovami a všeobecne záväznými predpismi. 

2. Za hospodárenie a majetok asociácie zodpovedá predsedníctvo. Majetok asociácie môže byť použitý na 

dosahovanie cieľov asociácie a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti. 

3. Účtovným obdobím asociácie je kalendárny rok. Po skončení účtovného obdobia, najneskôr však do konania 

valného zhromaždenia zabezpečí predsedníctvo ročnú účtovnú závierku. Tú spolu s návrhom rozpočtu asociácie 

na ďalšie obdobie predloží na schválenie valnému zhromaždeniu. 

4. Hospodárenie asociácie kontroluje revízor hospodárenia minimálne raz do roka pred konaním valného 

zhromaždenia. Revízor potvrdzuje súlad medzi účtovníctvom a správou o hospodárení, predkladanou valnému 

zhromaždeniu. 

 

Článok X 

Zánik asociácie 
 

1. SAKo môže zaniknúť rozhodnutím valného zhromaždenia, dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 

občianskym združením. 

2. Ak SAKo zanikne rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora, ktorý do 15 dní od ukončenia likvidácie 

oznámi jej zánik príslušnému ministerstvu. Pri likvidácii asociácie sa najprv uhradia jej všetky záväzky. 

Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.  

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením a účinnosť ich zaregistrovaním na 

Ministerstve vnútra SR. 

2. Združenie (asociácia) vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

 

V Bratislave 6.júna 2020 

  


